
 

PJH20
Professional

 
Ekte dagslystilpasning

2300 lm Boost /1200 lm Eco

Oppladbar med en lang kabel

Høy motstand IK09/IP67

 

LPL39X1

God fargekombinasjon. Utformet for profesjonelle.
Oppladbar LED-projektor til lakkeringsverksted

Philips MatchLine PJH20 LED-arbeidslampe er perfekt for raske fargesjekker og større lakkeringsjobber. To klare

lysmoduler hjelper deg å utføre en kvalitetsjobb. Og du kan enkelt veksle mellom batteri eller strømkabel.

Enestående og praktisk klar lyskilde

Tilpass enkelt farger som om du jobber i dagslys

Høy fargegjengivelse på 92 viser ekte farger

To-trinns lysmodus (2300/1200 lumen) for flere bruksområder

90° bred lysvinkel som lyser opp hele arbeidsområdet

Mattfilteret reduserer gjenskinn for å redusere belastningen på øynene

Med batteri og strømkabel

Bytt mellom oppladbare og kablede strømkilder på en enkel måte

Høy motstand og allsidig bruk

Robust lys som tåler støt, vann og støv – IK09 og IP67

Med et praktisk trebent stativ kan du plassere det for å oppnå best mulig lys

Fleksibelt lyset med en fem meter lang kabel



PJH20 LPL39X1

Høydepunkter Spesifikasjoner
Tilpass farger som om du er i dagslys

Med den nyeste Lumileds, Luxeon SMD LED-

teknologien gir Philips MatchLine PJH20

kraftig hvitt lys, høy fargegjengivelse og ekte

dagslys på 6000 K. Så med MatchLine PJH20

kan du arbeide med lakkering, polering,

rengjøring eller prepping som om du arbeidet

utendørs på en klar solskinnsdag. Og lampen

er ikke bare laget for å gi deg bedre sikt. Det

mykere, hvite lyset er også mer behagelig for

øynene, noe som gjør arbeidsdagen enklere.

Høy fargegjengivelse

Jo høyere fargegjengivelse (CRI), desto

enklere blir det å identifisere den riktige

fargen. Lyskilder med lav CRI-verdi gjør at

noen farger virker unaturlige. Lyskilder med

en CRI på 90 eller over egner seg best for

oppgaver som krever den mest nøyaktige

fargetilpasningen. Utstyrt med 48 Lumileds

Luxeon LED gir Philips MatchLine PJH20 et

lys på med en CRI-verdi på 92. Med en kraftig

lyskilde som dette kan du være sikker på at du

ser ekte farger. Slik oppdager du raskt og

enkelt fargen du trenger, uten å bruke et

spektrometer. Samtidig som du overlater det

til dine konkurrenter å ta feil i

fargetilpasningen.

Flerfunksjonell to-trinns lysmodus

Du kan justere lysmengden avhengig av hvor

mye du trenger, med Philips MatchLine

PJH20. Den kraftigere Boost-modusen gir

2300 lumen og er perfekt når du skal lyse

opp et større område, oppdage ekte farger

eller kontrollere de finere detaljene i en

lakkeringsjobb. Og med den normale modusen

på 1200 lumen får du et klart, men mykere lys

til hverdagsbruk og sparer på batterilevetiden.

90° bred lysvinkel

Den 90° brede lysvinkelen lyser opp delene til

et kjøretøy med et jevnt og konstant lys. Ikke

bare kan du se de finere detaljene for å se

disse svakhetene, men du kan også jobbe over

et større område på en gang.

Mattfilteret beskytter øynene

Når du må stirre lenge på en reflekterende

overflate under et sterkt lys, blir øynene dine

lett trøtte og irriterte. Philips MatchLine

PJH20 er utstyrt med et mattfilter som

beskytter øynene ved å redusere gjenskinn og

speilaktige refleksjoner. Slik kan du arbeide

mer komfortabelt over en lengre periode.

Med batteri og strømkabel

Ønsker du maksimal bevegelsesfrihet på

verkstedet ditt? Ikke noe problem. Bare koble

fra PJH20-kabelen og bytt til batteristrøm.

Da får du kraftig lys i opptil fem timer med

litiumbatteriet. Hvis du trenger langvarig lys

til lengre og mer komplisert arbeid, kan du

alltids koble lampen til stikkontakten igjen, og

bruke Philips PJH20 som en kablet projektor.

Robust lys, laget for å vare lenge

Dekselet til MatchLine PJH20 er robust og

utformet for å tåle de tøffeste arbeidsmiljøer,

og oppfyller kravene i IK09-standarden. Fordi

vi vet at selv de mest forsiktige arbeiderne

mister sine verktøy ved et uhell av og til. Og

ettersom MatchLine PJH20 er vanntett i

henhold til IP67-standarden, og har en

overflate som tåler kjemikalier og

verkstedløsemidler, kan du være sikker på at

den er et lysredskap som er bygd for å vare.

Enkel å montere på et trebent stativ

MatchLine PJH20 leveres med et praktisk

trebent stativ, slik at du enkelt kan plassere

projektoren for å oppnå best mulig retning på

lyset. Sett opp lyset i den ideelle posisjonen

for den jobben du skal gjøre, og sett i gang.

Utstyrt med en fem meter lang kabel

Å jobbe med korte kabler kan være

frustrerende, spesielt i et lakkeringsverksted

der du er avhengig av at verktøyene er

fleksible i bruk. MatchLine PJH20 leveres med

en fem meter lang, tykk og robust kabel, slik

at du kan koble til og bruke din lysprojektor

hvor enn du måtte ønske i

lakkeringsverkstedet.

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: LPL39X1

Bestillingskode: 39609631

Elektriske egenskaper

Batterikapasitet: 7800 mAh

Batteriladetid: 3,5 timer

Batteritype: Litium

Støpseltype: DC

Strømkilde: Oppladbart batteri

Wattstyrke: 20 W

Spenning: 8,4 V

Batteriets driftstid: 2 t / 4 t

Lysegenskaper

Lysvinkel: 90° grader

Lysvinkel (peker): i/t grader

LED-levetid: Opptil 50 000 timer

Lysmengde: 2300 lumen

Lysmengde (Eco): 1200 lumen

Emballasjeinformasjon

Bruttovekt per del: 1 800 g

Høyde: 9,5 cm

Lengde: 37,0 cm

Bredde: 26,0 cm

Emballasjeopplysninger

EAN3: 8727900396102

Pakket produktinformasjon

Kabellengde: 5 m

Høyde: 5,8 cm

Lengde: 20,3 cm

Antall i pakken / MOQ: 6

Vekt med kabel: 1900 g

Vekt uten kabel: 1350 g

Bredde: 20,2 cm

Produktbeskrivelse

Krok: Nei

Støtsikkerhetsgrad (IK): IK09

Magnet: Nei

Materialer og utførelse: aluminium og PC

Antall LED: 48

Driftstemperatur: lampe -20 til 60 °C

Retningslys

Tåler: verkstedløsemidler, Kjemikalier

Teknologi: LED

Hodebånd: i/t

Serie: profesjonell

 

© 2022 Lumileds Holding B.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten

varsel. Varemerker tilhører Lumileds

Holding B.V. eller deres respektive

eiere.

Utgivelsesdato

2022‑11‑08

Versjon: 11.0.1

12 NC: 8670 001 40742

www.philips.com

http://www.philips.com/

